
مم((  قوله في العمل على المتسبب الجزاء إثبات هه نن إإ فن فف هرنو فض مح هم )) فل
يقئئل ولئئم لمحضئئرون قئئال حيئئث وأمثئئالهم هئئؤلء إهانئئة فوائئئدها ومن 

إلئئى العقوبئئة يضئئيف قئئد يقول قد أخرى آية في )) ولكنه  لنحضرهم((
جثيننا جهنننم حول لنحضرنهم (( ثم تعالى قوله مثل وجل عز نفسه

( (
أن ) بيئئان) المخلصننين اللننه عباد (( إل قئئوله في اليات فوائد ومن

الئئدنيا وفئئي قطعا الخرة في لكن هؤلء عذاب ينالهم ل المخلصين العباد
قصر إذا ولسيما بالعذاب والفاسد الصالح تعالى الله يعم أن يوشك فإنه

رأنوا إذا الناس ( فإن المنكر عن والنهي بالمعروف المر في الصالح
)  عنده من بعقاب الله يعمهم أن يوشك يغيرنوه فلم المنكر

هؤلء على ) الثناء) المخلصين الله عباد (( إل تعالى قوله فوائد من 
ومخلصين لله عبادا بكونهم الرسل اتبعوا الذين

سل م الرخرين في عليه (( نوتركنا قوله في اليات هذه فوائد ومن 
المحسئئن يجئئازي وتعئئالى سئئبحانه اللئئه أن ) بيئئان) إلياسننين علننى

)) الرخريننن فنني عليه (( نوتركنا لقئئوله مئئوته بعئئد  حئئتى بالحسان
فئئي حسئئنا ثنئئاء عليهئئم اللئئه أبقئئى السل م أئمة فإن بذلك شاهد والواقع
القدح من وسلمهم الثناء فيهم فجعل فيهم يقدح لسان كل وصد الخرين

المننؤمنين مننن عبادنا من إنه المحسنين نجزي كذلك (( إنا قال
 وهارون موسى قصة في سبق ما منها ) يستفاد)
ومئئا اليئئة هئئذه ) فئئي) المرسلين لمن لوطا (( نوإن تعالى قال ثم 

مئئن كئئان والسئئل م الصئئلة عليئئه لوطئئا أن القصئئة فئئي اليات من بعدها
الفاحشئئة يئئأتون قئئو م إلئئى أرسئئل أنئئه التفسير في علينا مر وقد الرسل

الزواج من لهم الله خلق ما ويتركون العالمين من الذكران إتيان وهي
سفاسئئف علئئى بالقضئئاء وجل عز الرب عناية الكريمة الية فوائد ومن 

لدحضئئها رسئئول إليهئئم يرسئئل أن أوجبئئت هئئذه فاحشئئتهم لن الخل ق
 عليها والقضاء

) أن) أجمعيننن نوأهلننه نجيناه (( إذ قئئوله في اليات هذه فوائد ومن
إل وأهلئئه لوطئا نجئا اللئه وأن بمفئازتهم اتقئوا الئئذين ينجئئي سبحانه الله

جئئانب يغلئئب أن المئئؤمن للنسئئان ينبغئئي أنئئه ذلئئك علئئى ويتفرع امرأته
وتعئالى سئبحانه اللئه نجئا حيئث  وذلئك اللئه بحق قا م قد كان إذا الرجاء

المستكبرين  المكذبين عقوبة من عباده من المخلصين المؤمنين
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المؤمن الرجل تحت الكافرة المرأة تكون قد أنه اليات هذه فوائد ومن 
الله بين ) وقد) الغابرين في عجوزا (( إل لقوله بها يعلم أن غير من

بئالكفر زوجهئئا خئانت قئئد كئئانت بأنها فيها العذاب وقوع سبب ذلك سبب
 يعلم أن غير من

يتحئئرى وأن أهلئئه يتفقئئد أن للنسئئان ينبغي أنه الفائدة هذه على ويتفرع
خيانة أو عرض خيانة كانت سواء خيانة في يقع ل حتى أمورهم يسبر وأن
 نعم دين
مئئن ) التحئئذير) الرخرين دمرنا (( ثم قوله في اليات هذه فوائد ومن

ربمئئا ولكن حسي لوط قو م وتدمير فيدمر هؤلء كفعل النسان يفعل أن
اللئئه فيرسئئل حسئئيا تئئدميرا يئئدمر وقئئد معنويئئا تدميرا شابههم من يدمر

ا ذلك وغير والبرد الصواعق عليهم المعنئوي التئدمير ولكئن يئدمرهم مم
الئئذكور انقلب ؟ الفاحشئئة هذه في المعنوي التدمير يكون وبماذا محقق

نفسئئه هو تماما كالمرأة يكونون بالله والعياذ بهم المفعول هؤلء لن إناثا
وصئئار انقلئئب لنئئه بالله والعياذ به يفعلون لعلهم ويتتبعهم الرجال يطلب

 للمجتمع وقلب للرجولة تدميرا هذا أن شك ول تماما كالمرأة
)) مصبحين عليه لتمرنون (( نوإنكم قوله في اليات هذه فوائد ومن

ممئئا يقينئئا أقئئوى ذلئئك كان بعينه الشيء رأى إذا النسان أن إلى الشارة
) وتشئئاهدون) مصبحين عليهم لتمرنون (( نوإنكم لقوله به أخبر  اذا

 اليقين علم يسمى به والخبر اليقين حق يسمى وهذا آثارهم
فئئي يقئئال قئئد))  نوبالليل مصبحين عليهم لتمرنون (( نوإنكم قال
النهئئار آخئئر في منه أحسن الصباح في السير أن على إشارة أو دليل هذا

الئئوقت بالصئئباح المئئراد أن قلنا إن هذا))  نوبالليل مصبحين((  لقوله
عئئبر وأنه النهار كل بالصباح المراد أن قلنا إذا أما النهار أول وهو الخاص
 دليل ذلك في فليس المؤلف إليه أشار كما الكل عن بالبعض

فقئئال أقرهئئم الله أن ذلك وجه بالليل المسير جواز الية هذه فوائد ومن
هؤلء فعل عن يتحدث تعالى الله لن نظر فيها الفائدة هذه ولكن وبالليل

السئئنة ولكئئن إقرارهم ل الحجة إقامة بيان المراد أن يقال فقد المكذبين
بالليل السفر المشي جواز على دلت قد

العقئئل وعئئد م بالسفه يتعظ لم من على النداء الكريمة الية فوائد ومن 
) ) تعقلون (( أفل لقوله
وتئئرك الخيئئر فعل إلى صاحبه أرشد ما هو حقيقة العقل أن فوائدها ومن
مئئن وكئئل آخئئر شيء والذكاء شيء فالعقل الذكاء هو العقل وليس الشر
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كئان وإن حئتى بعاقل ليس فإنه به جاءوا عما مستكبر للرسل مكذبا كان
للرسئئل المكئئذب النسئئان نعئئم ؟ صئئالح يا كذلك أليس الناس أدهى من

شرف ذا كان وإن حتى ذكيا كان وإن بعاقل ليس به جاءوا عما المستكبر
فئئي هئئذا مثئئل الله قال ) وقد) تعلقون (( أفل لقوله بعاقل فانه وجاه
يتلئئون وهئئم أنفسئئهم وينسئئون بئئالبر النئئاس يأمرون الذين إسرائيل بني

. الموفق والله تعقلون أفل فقال الكتاب
؟...فيها قدح هو هل))  الغابرين في عجوزا إل.(( ...:الطالب
حقيقتهئئا لبيئئان أو والعيب فيها القدح باب من ذلك قال هل : يعني الشيخ

ل العئئرب لغئئة في الظاهر لكن قدح تعتبر فإنها الن لعرفنا بالنسبة أما ؟
عنئئدنا لكئئن قئئدحا ذلك يعدون ول  عجوز ويقال شيخ يقال لنه قدح تعتبر
.   العرف في قدحا تعتبر

)) ؟ الغابرين في: ((  الطالب
. امرأته إل القرية من يخرج أن أمر لنه العذاب في الباقين : في الشيخ

نن:  الطالب إإ فس ((  هن فن هيو إم فن فل إلي فس مر هم مل مذ139( ا إإ فق )  فب فلى فأ إك إإ مل هف مل ا
إن هحو مشننن فم مل فم140( ا فه فسنننا فف فن )  فكنننا فن فف فن إمننن إضننني فح مد هم مل )141( ا

هه فم فق فت مل هت ففننا هحننو مل فو ا ههنن مم فنو إلينن فل142( هم مو فلنن فف هه )  نننن فن فأ فن فكننا إمنن
فن إحي بب فس هم مل فث143( ا إبنن فل فل إه إفنني )  إننن مط فلننى فب إ م إإ مو فن فينن هثننو فع مب )144( هي

هه فنا مذ فب فن إء فف فرا فع مل فو إبا ههنن مم فنو إقي فنننا145( فسنن مت فب من فأ فنو إه )  مينن فل ةة فع فر فج من فشنن إمنن
نن إطينن مق هه146( في فنا مل فسنن مر أ

ف فنو فلننى )  إة إإ فئنن نف إما ملنن منو فأ فن فأ هدنو إزينن )147( في
هنوا فم مم ففمآ هه فنا مع نت فم فلى فف نن إإ مم148( إحينن إه إت مف فت مسنن ففا فك )  ببنن فر إل أ

هت ف فنننا فب مل ا
هم هه فل فن فنو هنو فب مل ).) )149( ا
(( نوإن تعئئالى اللئئه قئئال الرجيئئم الشئئيطان من بالله أعوذ : بس الشيخ

إن الول بمؤكئئدين مؤكئئدة الجملئئة ) هئئذه) المرسننلين لمننن يونس
النئئاس مئئن كثير ينكره أمر الرسالة إثبات أن التأكيد وسبب الل م والثاني

عئئن ذلك كان سواء ثبوته على يدل بما يؤكد أن يجب ينكر الذي والشيء
المعنئئوي التأكيئئد طريئئق عئئن أو مؤكئئدات بأدوات اللفظي التأكيد طريق
علئئى يسئئند اللئئي هنئئا -تعئئالوا ثبئئوته علئئى الدالئئة والشواهد اليات بذكر

بئئالنوعين رسئئالتهم ثبئئت قد والسل م الصلة عليهم ينا م- والنبياء الجدار
الكونيئئة باليات تعالى الله فأيدهم المعنوي والتوكيد اللفظي بالتوكيد أي

قئئال اليئئة هئئذه فئئي كمئئا لفظيئئة بمؤكدات رسالتهم الله وأيد والشرعية
الله أرسلهم الذين القو م من ) يعني) المرسلين لمن يونس (( نوإن

أنه أخرى آيات في ذكر قد لكن أرسل من إلى يبين ولم عباده إلى تعالى
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ن( أ  وسلم عليه الله صلى الله رسول عن صح وكذلك قومه إلى أرسل
نوسلم عليه الله صلى النبي إل رخاصة قومه إلى يبعث نبي كل

إسئئرائيل بنئئي أنبيئئاء أحئئد هئئو ) ويئئونس عامة الناس إلى بعث فإنه
قئئال ثئئم هنا قصته بيان الله شاء إن وسيأتي قومه إلى تعالى الله أرسله
) ) المشحون الفلك إلى أبق (( إذ

السفينة المشحون الفلك إلى " هرب المؤلف قال))  أبق (( إذ 
أن يحتمئئل أبئئق إذ قئئوله آخئئره " إلئئى قننومه غاضب حين المملوءة

أن أي الحئئال هئئذه فئئي المرسئئلين لمئئن أي بالمرسئئلين متعلقة إذ تكون
إذ اذكئر وتقئديره بمحئذوف متعلقئة أنها ويحتمل الرسالة يسلبه لم إباقه
لما لنه بمحذوف متعلقة تكون أن أحسن وهذا المشحون الفلك إلى أبق

وعلئئى والسئل م الصئلة عليئه إبئاقه وهو حالته من حال بين رسالته أثبت
أن قبئئل كئئانت رسئئالته لن بالمرسئئلين متعلقة ليست أبق إذ فنقول هذا

وكئئأنه الهرب هو والبا ق أبق إذ اذكر تقديره بمحذوف متعلقة ولكن يابق
ولئئم يؤمنئئوا لئئم حيئئن لقومه مغاضبا خرج لنه مسرعا خرج السل م عليه
السئئفينة يعنئئي )) الفلئئك المشننحون (( الفلك قال العذاب بهم ينزل
البحئئر فئئي تجئئري بالفلئئك العبئئاد علئئى اللئئه أنعم وقد الماء مراكب وهي

العبئئاد علئئى بهئئا اللئئه وامتئئن جهئئة إلئئى جهئئة مئئن الرزا ق تحمئئل بئئأمره
ليئئس الحاضئئر عصئئرنا فئئي الفلك فإن الحاضر عصرنا في منته وعظمت

لئئه وكئئانت والهواء الشراع على كان سبق فيما الفلك سبق فيما كالفلك
ذلئئك من العكس فعلى الن الفلك أما عظيمة مخاطر فيه وكان معوقات

هئئذه تنئئوعت بئئأن الحاضئئر عصئئرنا في عباده على بالفلك أيضا الله ومن
الطائرات الهوائي الفلك هوائيا وفلكا بريا وفلكا مائيا فلكا فصارت الفلك

تعئئالى قئئوله فئئي داخئئل هئئذا وكئئل السئئفن والمئئائي السئئيارات والئئبري
علننى لتسننتونوا تركبننون مننا نوالنعننا م الفلك من لكم (( نوسخر
نوتقولننوا عليننه اسننتويتم إذا ربكننم نعمننة تننذكرنوا ثننم ظهننوره
الفلك((  ) وقوله) مقرنين له كنا نوما هذا لنا سخر الذي سبحان

المشننحون المملننوءة السننفينة"  المؤلئئف )) قئئال المشننحون
لم لما لقومه مغاضبا البحر فركب الركاب من المملوء بمعنى

فننوقفت السننفينة فركننب بننه نوعنندهم الذي العذاب بهم ينزل
تظهننره سننيده من أبق عبد هنا الملحون فقال البحر لجة في

لجئئة فئئي وقفئئت السئئفينة أن اللئئه رحمئئه المؤلئئف قال " هكذا القرعة
قئئواد وهئئم الملحئئون فقئئال يئئونس إبئئا ق بسئئبب كئئان وقوفها وأن البحر
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المؤلئئف ذكئئره مئئا ولكئئن القرعئئة تظهره سيده من أبق عبد هنا السفينة
السئفينة هئذه إن بئل البعيئدة السئئرائيليات مئن وهئئو دليئئل عليئئه ليئس

في وصارت مملوءة مشحونة وهي البحر عرض في كانت لما المشحونة
يخفئئف أن إمئئا أمرين أحد من لبد الحمل ثقل وإذا الحمل ثقل البحر لجة

غئر ق مئن أولئى الحمئل تخفيف أن شك ول الجميع يغر ق أن وإما الحمل
هئئو مئئا علئئى الحمئئل بقئئي وإذا بقي من نجا الحمل خفف إذا لنه الجميع

عقلئئي أمئئر وهئذا الكئل هلك مئن أولئئى البعئئض وبقاء الجميع غر ق عليه
فل الخئئر إلقئئاء مئئن أولئئى البحئئر فئئي بعضهم إلقاء ليس يعني فاقترعوا

 فاقترعوا بالقرعة إل المشكلة هذه من التخلص من حينئذ سبيل
ومئئن يلقئئى الئئذي أيهم )) اقترعوا المدحضين من فكان فساهم(( 

وجئئل عئئز اللئئه قال ولهذا يبقى من علمنا يلقى من علمنا إذا أننا المعلو م
أهننل قننارع أي سنناهم) ) المدحضننين مننن فكننان (( فسنناهم

بالقرعننة )) المغلننوبين المدحضننين مننن (( فكننان السننفينة
أحئئد يلقى لم أنه الله رحمه المؤلف صنيع " وظاهر البحر في فألقوه

فكان((  قوله لن المؤلف كل م خلف على تدل الية ولكن يونس سوى
أن علئئى يئئدل وهئئذا منهم بعض أي للتبعيض هنا )) من المدحضين من

ألة أيضئا غيره وأصابت أصابته القرعة كئان فالفلئك واضئحة الن فالمس
الركئئاب بعض إلقاء ركابه بعض يلقى أن إل يغر ق أن لبد الفلك و مملوءا

لننئئا التعيين على البعض إلقاء إلى سبيل ل الجميع ايش؟ هلك من أولى
هئئذا فئئي وصئئار عيناه من وامتنع ظلم ذلك في كان أحد دون أحد عينا لو

هئئو فمئئا إذن الخصئئومة هئئذه أثنئئاء فئئي السئئفينة غرقئئت وربمئئا خصومة
قئئو م القرعة فأصابت فاقترعوا القرعة هو يلقى؟ من تعيين إلى الطريق

فكننان((  القرعئئة أصئئابتهم الئئذين جملة من يونس وكان قو م منها ونجا
 البحر في )) فألقي المدحضين من

آت )) أي مليم نوهو((  )) ابتلعه الحوت فالتقمه((  تعالى الله قال 
التقمئئه ربه من إذن بل السفينة وركوبه البحر إلى ذهابه من عليه يل م بما

تعئئالى اللئئه لكئئن وهلئئك لتكسر مضغه لو لنه يمضغه ولم التقاما الحوت
بطنئئه مقئئر إلئئى وصئئل حئئتى وابتلعه التقاما فالتقمه الحوت هذا له سخر
نصئئب موضئئع في هنا )) الجملة مليم نوهو((  وقوله أذى يصيبه أن دون
التقمئئه فئئي الفاعئئل مئئن )) ل  التقمه(( قوله في الهاء من الحال على
التقمه((  الملتقئئم المليئئم بمليئئم ليئئس والحئئوت الحئئوت الفاعئئل لن

يقال كما عليه يل م بما آت مليم ومعنى يونس )) أي مليم نوهو الحوت
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فالمليم بالشيء التلبس بمعنى تأتي قد فمفعل مثل نجدا دخل لمن منجد
خئئرج أنئئه عليه يل م الذي ؟ عليه يل م الذي وما عليه يل م ما فعل الذي هو
ولهئئذا يصئئبر أن الواجب وكان له الله يأذن أن قبل لهم مغاضبا قومه من
تكننن نول ربننك لحكننم (( فاصبر وسلم عليه الله صلى لنبيه الله قال

مننن نعمة تداركه أن لول مكظو م نوهو نادى إذ الحوت كصاحب
الصالحين من فجعله ربه فاجتباه مذمو م نوهو بالعراء لنبذ ربه

يل م حئئال فئئي الحئئوت التقمئئه والسئئل م الصلة عليه يونس أن ) المهم)
؟ ذلك وجه ايش انت ذلك ووجه عليها

...:الطالب
أنننه فلننول مليننم نوهو الحوت (( فالتقمه تعالى الله  قالالشيخ: 

هئئذه ) لول) يبعثون يو م إلى بطنه في للبث المسبحين من كان
لئئول نقئئول هئئي فمئئا النئئاس كل م وفئئي السنة وفي القرآن في كثيرا ترد

جوابهئئا امتنئئع أنئئه يعنئئي لوجود امتناع حرف تكون أن لوجوه: الول تأتي
وهئئذا اللئئه لوجئئود الهدايئئة عئئد م انتفى اهتدينا ما الله لول شرطها لوجود

 عديلتان لها لوجود امتناع حرف يقال كثير
ولمئئا لئئو فصئئار لمتنئئاع امتناع حرف ولو لوجود وجود حرف فلما ولما لو

امتناع حرف لو مثل الخرى تشارك شيء على تدل منها واحدة كل ولول
وجئئوده لمتنئئاع الكئئرا م الممتنئئع؟ ايش لكرمته زيد جاء لو تقول لمتناع
الكئئرا م وجئئد الئئذي لوجئئود وجئئود حئئرف هئئذا أكرمته زيد جاء لما وتقول
امتنئئاع حئئرف فلنئئا لكرمت زيد مجيء لول وتقول ؟ كذا المجيء لوجود
زيد مجيء لوجود فلن إكرا م امتنع الذي ما لوجود

اللبئئث ؟ امتنئئع الئئذي مئئا )) للبئئث المسبحين من كان أنه لول((  هنا
بقئئوله الئئذاكرين المسئئبحين مئئن كئئان يئئونس أي أنه لول التسبيح لوجود
الظئالمين مئن كنئت إنئي سئبحانك أنئت إل إلئه ل الحوت بطن في كثيرا
نقول أن أولى وهذا بغيره أو اللفظ بهذا المسبحين من كان لول أنه يعني
أو الحئئوت يلتقمئئه أن قبل إما الله يسبح مما كان أي بغيره أو اللفظ بهذا
بطئئن فئئي أي بطنئئه فئئي للبث هذا لول الحوت بطن في وجوده أثناء في

يئئو م إلئئى لئئه قئئبرا الحئئوت بطئئن )) لصئئار يبعثون يو م إلى((  الحوت
 وتعالى سبحانه الله أنجاه السابق التسبيح لوجود ولكن القيامة

الطئئرح بمعنئئى ) النبئئذ) سننقيم نوهننو بننالعراء (( فنبذناه قئئال ثم 
؟ الله هداية النابذ أن مع الجمع بصيغة فنبذناه قال هنا واللقاء
...:الطالب
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النابذ؟ أن مع الجمع بصيغة اتى فنبذناه ؟  النابذالشيخ:
...:الطالب
وذلئئك التعظيئئم بئئاب مئئن الجمئئع بصئئيغة أتئئى ولكن طيب   واحدالشيخ:
  نفسه عظم صفاته وكثرة وجل عز صفاته لكمال
بننوجه بالعراء الحوت بطن من القيناه أي بالعراء نبذناه"  فقال

أنو أيننا م سننبعة أنو ثلثننة بعنند أنو يننومه مننن بالساحل أي الرض
الذي والمراد الرض وجه هو بالعراء " نبذناه يوما أربعين أنو عشرين

مئئن يكسئئوه عما لعروه عراء وسمي بناء ول شجر من يظل ما فيه ليس
والسئئل م الصلة عليه فبقي الساحل على لفظه فالحوت والبناء الشجار

سئئبحانه اللئئه ولكئئن عئئراء تظله أشجار ول بناء عنده ليس الساحل على
شئئيء كئئل وسئئعت ربنئئا غضئئبه سئئبقت اللئئه رحمئئة لن به لطف وتعالى
ثلثئئة بعئئد أو يومه من أنه المؤلف قول وأما سقيم وهو قال وعلما رحمة

أقاويئئل فهئئذه يومئئا أربعيئئن أو عشرين أو ايا م سبعة او ايا م اربعة أو أيا م
بطن في أبقاه وتعالى سبحانه الله أن شك ل لكن دليل عليها ليس وكلها

عمئئن دليئئل مئئن فيئئه فلبئئد ذلئئك تعيين وأما يبقى أن الله شاء ما الحوت
هذه مثل في ذلك عدا وما وسلم عليه الله صلى الرسول وهو حجة قوله

 تقبل ل فإنها المور
تفسير عليل " قوله الممعط كالفرخ " عليل))  سقيم نوهو((  قال

" الممعط كالفرخ"  قوله وأما والعلة المرض بمعنى والسقم للسقيم
أن لشئئك لكئئن عليئئه يئئدل مئئا اليئئة في ليس فهذا شعره المنتوف يعني

الشئئمس مقاومئئة علئئى قئئدرة عنئئده ليئئس البدن ضعيف يكون المريض
فئئي بقئئي يئئونس أن على بظاهره )) يدل سقيم نوهو((  وقوله والهواء

 سقمه إلى أدت مدة الحوت بطن
تظلننه القننرع نوهي)) "  يقطين من شجرة عليه (( نوأنبتنا يقول

ولمئئن عليئه " أنبتنا له معجزة القرع في العادة رخل ف على بساق
الشئئجرة هئئذه ظل عليه الله فأنبت ظل إلى بحاجة الن لنه له أنبتنا يقل

مئئن خئئاتم يقئئال كمئئا الجنئئس لبيئئان هذه )) من يقطين (( من شجرة
لئئه هئئذا نجئئد قرع يسمى قرع : منها أنواع وهو القرع هو واليقطين حديد
النئئوع وأمئئا الئئذباب عليه يقع ل أنه ويقال كالبرسيم لينة وأشجاره شجر
بيئئده لمسئئه إذا النسئئان إن حئئتى خشن ورقه قرع فهو القرع من الثاني
الليئئن الول النئئوع مئئن عليه الله أنبته الذي أن والظاهر بالخشونة يحس
الشئئجرة هئئذه عليه الله أنبت الظل بارد أيضا وهو كالبرسيم يكون الذي
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دليئئل إلئئى يحتئئاج فهئئذا العادة خلف على سا ق لها أن المؤلف قول وأما
مئئن نئئوع لهئئا يكون أن ولبد تظله شجرة عليه أنبت الله أن شك ل ولكن

الرتفاع
يشننرب نومساء صباحا نوعلة تأتيه " نوكانت  قال)) نوأرسلناه(( 
فكئانت الظبئاء انئثى الظبئاء مئن النثى " الوعلة قوي حتى لبنها من
معصو م عن دليل إلى يحتاج الخبر وهذا قوي حتى لبنها من ويشرب تأتيه

خئئبر فهئئو إذن وسئئلم عليئئه اللئئه صئئلى اللئئه رسئئول عن دليل فيه وليس
ذلئئك له قيض تعالى الله كان إن نكذب ول نصد ق ل فيه نتوقف إسرائيلي

يحتئئاج اليئئه النسئئان يحتئئاج حسي سبب وهذا قدير شيء كل على فالله
أيضا فهذا والعطش الجوع تحمل على قواه تعالى الله كان وإن غذاء الى

إذا أمئئا العادة خلف على قواه الله أن تفيد الية نجعل وحينئذ ببعيد ليس
مئئن ومعجئئزة وجه من العادة حسب على بقاؤه يكون فهنا وعلة جعلناها

علئئى البشئئر مئن كغيره باللبن بايش؟ تغذى حيث العادة حسب آخر وجه
تئئأتي جنسئئه من ليست التي الوعلة هذه له الله قيض حيث العادة خلف
الجئئوع تحمئئل علئئى قئئواه اللئئه أن قلنئئا إذا لكئئن لبنهئئا مئئن يشئئرب حتى

عليئئه الله صلى النبي فإن ببعيد هذا وليس محضة آية هذا صار والعطش
) تواصننل إنك الله رسول يا قالوا الوصال عن نهى لما(  وسلم

قئئال تواصئئل إنك قال بينهما يفطر ل يومين بين الصائم يقرن أن الوصال
) نويسننقين يطعمننني ربنني عند أبيت إني كهيئتكم لست ( إني

محبئئة مئئن قلبه في الله أودع بما يكتفي ذلك ومع شرب ول أكل بل يعني
الغئئذاء عئئن الروحئئي بالغئئذاء يكتفئئي الجسئئدي الغذاء عن الله وذكر الله

  قدير شيء كل على فالله الجسدي
نل قئئئال وتعالى سبحانه الله أن الوجوه بعض من هذا نظير إإ هه ((  هرنو هص فتن
مد فق هه فف فر فص هه فن نل مذ ال هه إإ فج فر مرخ فن فأ إذي نل هرنوا ا فف في فك إن إن فثا مي فن مث مذ ا فمننا إإ إفنني هه
إر فغا مل مذ ا هل إإ هقو إه في إب إح فصا من ل إل فز مح نن فت فه إإ نل فنا ال فع لئئم ]هنئئا40)[التوبة:) فم
؟ يحمئئل شيء أي فعلى الغار في وهو قريش على نصره كيف الله يذكر
على صار وأنه العنكبوت عليه عشعشت بأنه ضعيفة أحاديث وردت ولكن

للرسئول المشئركين رؤيئة تحجئز شئجرة أنبت الله وأن حمامة الغار فم
مئئن تمنئئع حسية أمور الثلث هذه بكر أبي وصاحبه وسلم عليه الله صلى
عاديئئة حسئئية أمئئور الغئئار فئئي وصاحبه وسلم عليه الله صلى النبي رؤية
الشئئجرة هئئذه أنبئئت اللئئه أن ل؟ وغل آيئئة الئئوقت هئئذا فئئي وجودها لكن

علئئى تنسئئج العنكبئئوت وسخر الغار باب على لتقف الحمامة هذه وسخر

8



الله أن وهي محضة آية هذا من أعظم آية هناك ولكن شك ل آية هذه بابه
وصئئاحبه وسئئلم عليئئه اللئئه صئئلى النئئبي رؤية عن أبصارهم أعمى تعالى
نظر لو:"  بكر أبو قال حتى أقدامهم على وقوفا الغار على وقفوا لنهم

ومسئئلم البخئئاري فئئي ذلئئك صئئح " كمئئا لبصننرنا قدمه الى أحدهم
والشئئجرة والحمامئة العنكبئئوت قصة ضعف على يدل مما وهذا وغيرهما

هنئئاك ليئئس أنئئه على يدل بكر أبو وكل م الول من آية أبلغ الثاني هذا لن
مئئا هنئئاك وليئئس عنكبوت عش ول شجرة ل الرؤية من يمنع حسي حاجز
تقع قد والحمامة بابه على الحمامة وقوع من أحد الغار في يوجد أن يبعد
أن فالحاصئئل كئئثير مشئئاهد هئئو كمئئا أحد فيها كان ولو الحجرة باب على
جئئانب تضئئعف أنهئئا فئئي يفكرون ول اليات هذه بمثل يأتون الناس بعض
صئئلى الرسئئول رؤيئئة عن قريش أبصار أعمى الله أن الية كون لن الية
مئن بكئثير أبلئغ الغئار علئى واقفئون أنهئم مئع بكر وأبي وسلم عليه الله

العنكبئئوت نسئئج أحسئئنها كلها أنها على الحمامة أو الشجرة أو العنكبوت
المتن وشاذ السند ضعيف كان وإذا ضعيف فهو ذلك ومع السند حيث من

قصة إلى الن نرجع مقبول يكون ل فإنه الصحيحين في جاء لما لمخالفته
قلنئئا فماذا قوي حتى منها ويرضع إليه تأتي الوعلة أن المؤلف ذكر يونس
أن منئئه فموقفنا معصو م عن ثابتا ليس خبر هذا أن قلنا ؟ الخبر هذا حول

يئئونس أعان قد تعالى الله يكون قد وربما يتعين ل هذا ونقول فيه نتوقف
  نعم والعطش الجوع تحمل على
أرض مننن بنونيناء قنو م إلى كقبله ذلك بعد) ) (( نوأرسلناه قال

)) (( يزينندنون )) بننل أنو ألننف مائة (( إلى العراق في الموصل
معاينننة )) عننند (( فننمآمنوا ألفننا سننبعين أنو ثلثيننن أنو عشننرين

(( ممتعين أبقيناهم )) أي (( فمتعناهم به الموعودين العذاب
رسئئالته أتئئم يعنئئي قئئومه إلى ذلك بعد تعالى الله  " أرسله)) حين إلى
أنو(( وقئئوله العئئدد فئئي نئئص ألئئف مائئة إلئئى يزيئئدون أو ألئئف مائئئة إلئئى

قئئاله كمئئا بئئل بمعنئئى إنهئئا فقيئئل هنئئا أو فئئي العلماء )) اختلف يزيدنون
أو عشئئرين بزيئئادة هئئذا تعييئئن وأمئئا ألئئف مائة من أكثر بل يعني المؤلف

سئئبعين الزيادة تكون أن يمكن ول عليه دليل ل فهذا ألفا سبعين أو ثلثين
أو ألئئف مائئئة إلئئى يقئئال أن صئئح ما ألفا سبعين الزيادة كانت لو لنه ألفا

الول العئئدد بيئئن الفئئار ق لن ألفئئا وسئئبعين مائئئة غلئئى يقئئال بل يزيدون
مئئن أكئئثر إلئئى أرسئئله تعئئالى الله يكون المؤلف كل م فعلى كثير والثاني

او كئئانت الئئتي ببئئل أي بهئئا والمئئراد بئئل بمعنئئى هنئئا أو وتكئئون ألف مائة
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لنهئئم البطئئالي الضئئراب وليئئس النتقئئالي الضئئراب بها المراد بمعناها
مئئا إلئئى عنه لنتقال أو سبق ما لبطال يكون أن إما الضراب إن يقولون

إن أي للضراب وليست للتحقيق هنا أو أن إلى العلماء بعض وذهب بعده
وليئئس قبلها ما لتأكيد أو بعد ما فكأن ينقصوا لم ألف مائة على يزيدوا لم

مائئئة قلئئت عئئددهم مئئا قومك عن سائل سألك لو كما مثل عليها للزيادة
إثبئات المئراد وليئس ينقصئوا لئم يزيئدوا لئم إن أنهئم يعنئي أكثر أو ألف

احتمال هناك العدد هذا تأكيد المراد بل العدد هذا على الزيادة أو الكثرية
هنئئا وارد غير الحتمال وهذا للشك أو تكون أن المقا م هذا في يرد ل لكنه
هئئذا وعلئئى شيء بكل علمه لحاطة أبدا الله خبر في الشك يكون ل لنه

فعلئئى السئئابق العدد تحقيق أي للتحقيق وإما بل بمعنى إما هنا أو فتكون
الثئئاني وعلئئى ألئئف مائئئة علئئى زائدين إليهم المرسل يكون الول القول
شئئاء ان يزيئئدون أو بقئئوله ذلئئك أكئئد لكن ألف مائة إليهم المرسل يكون
. الفوائد وعلى الية على الكل م بقية يأتي الله

؟... الفلك الى ابق وأنه يونس قصة الله ذكر :لما الطالب
مول قال وجل عز الله ان يونس سورة : في الشيخ فلن فف مت ((  فن مة فكنا فين مر فق
مت فن فم فها آ فع فف فن فها فف هن فما نل إإي ف م إإ مو فس فقن هن نمنا هينو هننوا فل فم ]98)[يئئونس:)  آ

جهئئة مئئن إسئئاءة فيهم الحقيقة في فهم عليهم الثناء من شيء فيه فهذا
. أخرى جهة من عنهم ويدفع

؟... النبياء عصمة...:  الطالب
 : كيف الشيخ

 وخرج يستأذن : لم الطالب
 الفوائد في عليه نتكلم : هذا الشيخ

قئئدر تعئئالى اللئئه... يونس بسبب كان السفينة وقوف ان : قوله الطالب
؟ وجه له يكون ما يونس بسبب البلء .في... حتى السفينة وقوف
فيئئه لبد العادة عن يخرج الذي الشيء أن وهي قاعدة نأخذ : وهنا الشيخ

 العادة مقتضى على فالمور وإل دليل من
ألربننك (( فاسننتفتهم الرجيئئم الشئئيطان مئئن بئئالله : أعئئوذ القئئارئ
أل شنناهدنون نوهننم إناثا الملئكة رخلقنا أ م البنون نولهم البنات

أصننطفى لكنناذبون نوإنهننم اللننه نولد ليقولون إفكهم من إنهم
).) تذكرنون أفل تحكمون كيف لكم ما البنين على البنات
يننونس (( نوإن تعالى الله قال الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
 ؟ مؤكد بكم مؤكدة هذه الجملة ) ال خ) المرسلين لمن
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: اثنين الطالب
؟ هما : ما الشيخ 
والل م : إن الطالب 

.  طيب والل م : إن الشيخ
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